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A prefeita
Cecilia
Ferramenta
e Fred
Ferramenta
com a dupla
Relber &
Allan, que
cantou nos
50 anos de
Ipatinga,
no Parque
Ipanema

Futebol solidário

Jogador ipatinguense que integrou a
equipe do Democrata-GV que subiu para
a elite do futebol mineiro em 2015, Denilson Nogueira dá conta que nesta sexta o time dele, Jogando pra Cristo, fará
duas partidas amistosas, às 17h, no campo do Vila Celeste. De caráter beneficente, os jogos terão objetivo de arrecadar
fraldas geriátricas e alimentos para Fernando “Tá Joia”, que sofreu AVC e passa
por dificuldades.

Aniversariantes

João Senna dos Reis, Jhonatan Jhouninho
Lima, Aloísio Silva Peçanha, Hélcio Muzzi Martins, Aníbal Estêvão, Vitor Oliveira, Sônia Maria Siman, Mário Jorge Ferrari, Kátia Campos Pereira, Herick Mendes, Ilbert Xavier, Dalva Marques, Solange Andrade Soares, Luiz Fernando Oliveira Lage, José Horácio Pereira, Matheus
Samora Araújo, Gilson Soares, Maria
José Lage Pinheiro e Jomara Guerra

Sortudos

Entre os 50 felizardos que levaram os
prêmios sorteados ontem no Parque Ipanema, valendo pela campanha do IPTU
Premiado nos 50 anos de Ipatinga, estão
o ex-presidente da Liespe Reinaldo Paiva,
que ganhou uma moto, e o pastor Ismael Gonçalves, que ganhou o carro. Ao telefonema da prefeita Cecília Ferramenta
dando a boa notícia, eles foram buscar os
prêmios felizes da vida.

Data venia

Era só o que faltava. Até onde vai
o ego, a “soberba” - como diria minha avó - de alguns que se julgam seres superiores. O Supremo Tribunal Federal acaba de julgar improcedente o
processo do magistrado Antônio Marreiros Melo Neto, que atua na Comarca de São Gonçalo. É que o juiz queria
obrigar os funcionários do condomínio
onde mora a se dirigirem a ele usando somente o tratamento de “Doutor”.

Para a canonização do padre José de
Anchieta, fundador da cidade de São Paulo, uma comitiva brasileira liderada pelo
vice-presidente Michel Temer se fez presente no Vaticano. Aliás, notas da imprensa nacional e internacional deram conta
que integrantes da nossa comitiva agiram
com falta de educação, que Sua Santidade, atendeu apenas o vice-presidente Temer, interrompeu a sessão do beija-mão e
deixou a sala. Talvez seja por isso que nenhum representante do governo brasileiro foi registrado na cerimônia de canonização dos papas João XXIII e João Paulo II.
Deus é Pai!

zz
Ex-promotor de Mantena, Contagem
e BH, o desembargador Pedro Bitencourt
Marcondes, 51 anos, foi eleito novo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
zz
Familiares e amigos da educadora Maria
Antônia Campolina se reúnem em festa dia
3, no caramanchão do Cariru Tênis Clube,
para celebrar os 80 anos dela.

Amanhã, 10h, no Parque Ipanema, tendo à frente a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira
do Brasil, uma romaria parte rumo a
Santana do Paraíso. Lá, cavaleiros e
amazonas participam na Igreja Matriz, ao meio-dia, de uma celebração
especial.

Castelar e a FMF

zz
Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo,
recebeu na sua casa para jantar o senador
Aécio Neves e o ex-ministro José Serra. No
“cardápio”, alianças políticas.
zz
O tradicional Baile Mares do Sul será na
sexta-feira 3, 23h, no Clube Casa de Campo,
em Fabriciano. Com as bandas Boleiros do
Samba e Toque de Classe.
zz
Pela 3ª vez o restaurante Noma, de Copenhague, na Dinamarca, foi eleito o melhor
do mundo numa lista de 50 melhores do
planeta.
zz
E quem planeja encontro festivo por mais
um ano de vida é a colega colunista Silmara
de Freitas.
zz
Dia 24, no Clube dos Pioneiros, no Bom
Retiro, tem a eleição da Garota Lions Country 2014. Na passarela, 20 candidatas sob
coordenação da Agência OZ.

Romaria santa

Alfredo Ramalho,
vice-prefeito, a
cantora Mariana
Valadão, a prefeita
Cecília Ferramenta,
Fred Ferramenta
e o cantor Felippe
Valadão em
noite gospel nos
festejos de 50 anos
de Ipatinga, no
Parque Ipanema

zz
Cerca de 120 alunos-atletas de Aimorés,
Valadares, Tumiritinga e Caratinga estarão
em Ipatinga, participando da etapa microrregional dos Jogos de Minas – Minas Olímpica, que começa amanhã.

Credo em cruz

O piloto Daniel e a esposa Núbia,
com o bispo Dom Marco Aurélio e a
imagem de Nossa Senhora Aparecida
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Mural

Carlos Souto e o governador Alberto
Pinto Coelho, sucessor de Anastasia
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Paulo Alexandre (Xandim), o cartola
Gil, Francisco Neto e Ygor Soares

Quando voltava de Caratinga-MG no
sábado, aonde fui levar meu abraço ao
colega Eduardo Fraga, que anfitrionava
com feijoada festejando seus 20 anos de
colunismo social, recebi ligação da poderosa e grande amiga Adriana Branco, diretora do Galo. Ao lado dela, o gente muito fina Castelar Guimarães, o filho, que
nos contava de sua candidatura à presidência da Federação Mineira de Futebol.
Velha conhecida da região, a família Castelar Guimarães possui laços com o Vale
do Aço desde os tempos em que o patriarca, Dr. Castelar, atuou em Coronel Fabriciano. Portanto, podemos apostar que
a ascensão de Castelar à presidência da
FMF não seria nada ruim para o futebol
do Vale do Aço.

zz
O PMDB de Minas anunciou aliança com
o PT para eleger Fernando Pimentel ao governo. Alguns peemedebistas não querem
aderir. O PMDB promete punir os infiéis.
zz
Terminam hoje as inscrições para as vagas
de cursos oferecidos nas unidades do Senai
no Vale do Aço. Mais detalhes: 3822.9604.
zz
Dia 14 de junho, 8h30, após concentração
no Novo Centro, tem Marcha para Jesus.
zz
Dos 32 deputados do PR, 20 assinaram o
manifesto “Volta Lula”.

Michel e Mariana Faria

Ser jovem é trazer dentro do
coração todo o ardor do sol.

Boleirada, pagodeiros e amigos no churrasco de aniversário de Xandim

